
 

 

  

 ںیحاضر ہ   ئےی کے ل نےیہم آپ کو مشورہ د
 

 9  - 41تا جمعرات  ریپ
 

 ئے ی زبان کے ل  ی زیاور انگر نشیڈ
 33 73 50 00نمبر  فون

 
  ایمشورہ د ی بھ ںیکے عالوہ مختلف زبانوں م نش ینمبروں پر ڈ  فونیلیٹ  لیذ مندرجہ

 -جاتا ہے
 

 ای/ کروش  ایسرب / ایبوسن
 33 73 52 33نمبر  فون

 
 ( یاور کردش )سوران یعرب

 33 73 53 28نمبر  فون
 
 یصومال

 33 73 53 11نمبر  فون

ب ر  پنجا  ر   او  اردو   
33 73 52 05 یب  نم فون   

 
 اگر آپ اپ ے ن آبائ وطن مستقل واپسی کے سلسلے م ی اپ ے ن حقوق 

آگاہی کے  اگر آپ اپنے آبائ وطن مستقل واپسی کے سلسلے میں اپنے حقوق سے 

سلسلہ میں مشورہ چاہتے ہیں تو آپ کو ایک معلوماتی فارم پُر کرنا ہوگا جو آپ کو  

 ہماری درج ذیل دی گئ ویب سائٹ پر مل سکتا ہے 
 

www.atvendehjem.dk 

www.flygtning.dk/atvendehjem 

 
 آپ ہمیں درج ذیل ای میل ایڈریس پرلکھ بھی سکتے ہیں

atvendehjem@drc.ngo 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.atvendehjem.dk/
http://www.flygtning.dk/atvendehjem
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 2023 یوطن واپس

 
کے حامل  تیشہر یوطن اور دہر  نی تارک  ن،یمہاجر ںیکے بارے م

افراد جو کہ رضاکارانہ طور پر اپنے آبائ وطن مستقل واپس جانا 
 -معلومات ئےیانکے ل ںیچاہتے ہ



  

ں یسوچ رہے ہ ں یکے بارے م ی اگر آپ اپنے آبائ وطن مستقل واپس
اپس  رضاکارانہ طور پر و ںیوطن م  یسابقہ رہائش ایکو اپنے گھر  وںیکونسل شہر نیمہاجر نشیڈ

والے افراد )ڈنمارک   تی شہر یوطن اور دوہر نیہے۔ مہاجر ، تارک  یت یمشورے د ںیجانے کے بارے م 

  -مدد حاصل کرنے کا موقع مل سکتا ہے یمال ںی( کے پاس گھر واپس جانے پر انہ تی شہر یاور دہر

رہائش کا  یمدد کا انحصار اس بات پر ہےکہ آپ ڈنمارک کب آئے اور آپ کے پاس کس قسم ک سا

 اجازت نامہ ہے۔
  

  ںیہے تو ، ہم یآپ کو اپنے وطن واپس جانے کے لئے مدد مل سکت ایکہ ک ںیآپ جاننا چاہتے ہ اگر

فارم  یمعلومات  کیا  www.atvendehjem.dk ۔ ںیپر ارسال کر  
 

مدد  یمال
شروع کرنے کے لئے  یزندگ  ینئ  ںیوطن م یافراد کو اپنے آبائ ، بالغ ںیم  150.598   یکرون تک ک

جبکہ بچوں کو -ہے یمدد مل سکت  یمال  45.931 ہے یمدد مل سکت یمال یکرون تک ک  -  
 

  ادہیسے ز ادہی)بڑوں کے لئے ز ںیم یپہال حصہ وقت روانگ  -یجائے گ ید  ںیامداد دو حصوں م یمال

60.238 کرون جبکہ بچوں کے لئے   18.372 کرون تک( اور دوسرا حصہ )بڑوں کے لئے   

90.360 کرون تک جبکہ بچوں کے لئے   27.559 سال مکمل   کیا ںیکرون تک( آپکے آبائ وطن م 

۔گایجائ ایہونے پر د .  
 

تعاون کے مواقع  یاضاف

سفر ی اخراجات •   

 •ذاتی سامان کی منتقلی یا ذاتی سامان کی خریداری کے لیئے اخراجات 

کاروباری سامان اور کاروباری سامان کی منتقلی •   

 •بیماری کی انشورنس  / عالج معالجے میں 4 سال تک مالی معاونت 

 •ایک سال کے استعمال کےلیئے ادویات 

 •ضروری امدادی اشیاء 

 • 5 سے 16 سال تک کی عمر کے بچوں کے لئے  4 سال تک اسکول کے اخراجات 

 •سفری دستاویزات کے حصول کےلئے معاونت۔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

سال ہے  عمر     یاگر آپ ک
تو ہر ماہ  ںیسال ہے اور آپ اپنے آبائ وطن مستقل طور پر جانا چاہتے ہ 55عمر کم از کم  یاگر آپ ک

ہے  یجاسکت یمعاونت ک یمستقل مال یآپک  
  

ہے۔ یجاسکت یک یگیادائ  ںیہے تو آپ کو خاص حاالت م انیسال کے درم 54سے  50عمر  یآپ ک اگر  
  

مدد آپ کو اس صورت   ہیہے۔  یہوت انیکرون کے درم 3,600کرون سے  2,800طور پر ماہانہ  عام  
 
 
 
 

کر چکے ہوں ار یرہائش اخت  ںیطور پر ڈنمارک م یسال قانون 5جب آپ کم از کم  یمل سکت ںیم  
  

پنشن  یدوطرفہ معاہدہ موجود ہوتو ممکنہ طو پر آپ ک نیوطن کے ماب یڈنمارک اور آپ کے آبائ اگر

 کاکچھ حصہ آپ کو مل سکتا ہے
 
 

کو بدلنے کاحق   صلےیاپنے ف 
 صلےیسال کے اندر اپنے آبائ وطن واپس جانے اور ڈنمارک سے چلے جانے کے ف کیکو ا نیمہاجر

  یرہائش ںیبار پھر ڈنمارک م  کیہے کہ وہ ا ہیکو بدلنے کا حق حاصل ہے۔ ان کے لئے ، اس کا مطلب 

  یک یوطن واپس ںیپر افسوس ہے تو انھ یوطن واپس ںی۔ تاہم اگر انھںیاجازت نامہ حاصل کرسکتے ہ

۔یواپس ادا کرناہوگامداد  یپور  
  

جب کہ وہ اپنے وطن جا چکے ہوں اور اپنے وطن   ںیوطن کو ڈنمارک واپس آنے کا حق نہ  نیتارک

ان تمام  ںیہے اور انہ  یحتم صلہیف ہیمدد لے چکے ہوں۔ ان کے لئے  ی واپس جانے کے لئے مال

۔ےیحاصل ککے دوران  امیق ںیحقوق سے دستبردار ہونا ہوگا جو انہوں نے اپنے ڈنمارک م   
  

دو   ںی۔ انہ یترک کرناہوگ تی شہر یڈنمارک ک یکے حامل افراد کو جانے سے پہلے اپن تی شہر یدوہر

وطن  ںیپر افسوس کا موقع ہے۔ اگر انہ  صلےی ترک کرنے کے ف  تیشہر  یسال کے لئے ڈنمارک ک

۔ی مددواپس کرناہوگ یمال یپور  یک یوطن واپس ںیپر پچھتاوا ہے تو ، انہ  یواپس  
 

ے یمعلومات چاہئ د یمز  ںیاگر آپ کو اس بارے م 
  ںیفارم ارسال کر  شنیانفارم کیا ںیتو ، براہ کرم ہم  ںیاگر آپ اپنے وطن واپس جانے پر غور کررہے ہ

اور حقوق   اراتیہم آپ کو آپ کے اخت ںیمالقات م یانفراد کیسائٹ پر موجود ہے۔ ا بیو  یجو آپ ہمار

  یترجمان بھ کیا ےتو ہم گفتگو کے لئ ںی۔ اگر آپ چاہںیکرسک صلہیتاکہ آپ اپنا ف ںیسے آگاہ کرتے ہ

ضرورت  ںیکرنے م  صلہیآپ کو ف ی۔ ہمارا کام آپ کو وہ معلومات فراہم کرنا ہے جس کںیفراہم کرسکتے ہ

ہے۔ یہوسکت  

.  


